
STARTFASE VERVOLGFASES

Afgerond Vervolg

PLANNING

In deze unieke samenwerking gaan de 

gemeente Zwolle, provincie Overijssel,  

Waterschap Drents Overijsselse Delta  

(WDO Delta) en Vitens volgens het 

gedachte goed van de Omgevingswet 

samenwerken aan een concrete uitdaging 

binnen het domein grond- en oppervlakte-

water. Ook de Omgevingsdienst IJsselland 

wordt gevraagd zich bij PUG aan te sluiten.  

De partijen hebben voor de leefomgeving 

één gezamenlijk opgave, een goede en 

gezonde leefomgeving! Vanuit deze opgave 

hebben ze hun eigen visies en belangen, 

welke deels overlappen. Deze partijen moe-

ten aan de slag in dezelfde leefomgeving, 

hiervoor is goede samenwerking essentieel. 

Dit betekent dat de sectorale visies en  

belangen samengebracht moeten worden.  

PUG pakt de ruimte die de Omgevingswet 

ons biedt en overbrugt het sectorale denken 

om zo de gezamenlijke opgave samen  

te realiseren.

STARTFASE

Het doel van de startfase is om alle partijen 

samen te laten starten met één maat-

schappelijk thema. 

Tijdens de startfase zullen de partijen de 

handen ineen slaan. PUG zorgt voor een 

beter beeld van elkaars visies en belangen, 

en samen zoeken we naar de beste manier 

om elkaar te ondersteunen. Met als doel: 

de opgave gezamenlijk, als één overheid,  

aan te pakken.

Aan het einde van de startfase ligt er een 

Plan van Aanpak (PvA) voor de vervolg-

fases waarin we aan de slag gaan met een 

concrete opgave binnen een maatschap-

pelijk thema.

AANPAK

Stap 1  Nadere kennismaking gebied-

spartners en ophalen gedeelde 

thema’s en opgaven

Stap 2  Gebiedspartners kiezen voor  

gezamenlijke opgave

Stap 3  Opstellen plan van aanpak  

vervolgfases

Stap 4   Gezamenlijke commitment ge-

biedspartners voor vervolgfases

Tijdens het gehele proces wordt vanuit 

PUG actief gecommuniceerd en naar inte-

ressante nieuwe partners gezocht. Daarbij 

worden lessons learned intern en extern 

gedeeld via verschillende netwerken  

en media. 

SCHAKELS VAN  DE  
GO&LEARN CYCLUS

De Go and Learn cyclus toegepast op  

de startfase:

Delen  Belangrijkste schakel, 

kennis, visies en lessons 

learned worden intern en 

extern gedeeld

Ontwikkelen  Gezamenlijke (maatschap-

pelijke) opgave vaststellen

Toetsen/   (Maatschappelijke) opgave 

toetsen bij gebiedspartners

Evalueren  Lessons learned uit startfase

Het geheel is een cyclisch en organisch 

proces.

Project UnderGo (PUG) gaat over ervarend leren en met een frisse blik beleven.  
Dit initiatief van young professionals gaat nú al aan de slag met het gedachte-
goed achter de Omgevingswet! Na een zeer succesvolle wervingsfase met het 
Uitvoerings programma Bodem en Ondergrond (UP) gaat PUG nu verder met  
de samenwerking in de leefomgeving van Zwolle.

Eind november is de oplevering van het PvA van de wervingsfase aan het UP. Na de 

oplevering  begint de startfase en loopt het door tot een go/no go moment voor de 

volgende fase van het project. De geschatte doorlooptijd is van december 2018 tot 

maart 2019.

Stap Wat Jaar 2018 2019

Maand December Januari Februari Maart

Week 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Interviews met gebiedspartners

1 Uitwerken concreet plan vervolgfases

2 1e werksessie - presentatie plan

3 Plan van Aanpak vervolgfases

4 2e werksessie - Go/No Go

4 Lessons learned startfase

1-4 Communicatieplan en PR

Doorlooptijd werkproces Werksessie Vakantieperiode
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De gemeente Zwolle is initiator en opdrachtgever van de startfase. Na deze fase  

zal er een gezamenlijk gedragen plan zijn voor de vervolgfases, hiervoor zullen de  

aan gesloten gebiedspartners ook gezamenlijke opdrachtgeverschap hebben.

Voor de komende fases zal ook worden gezocht naar andere partners, om dit  

een nog breder gedragen en gedeeld project te maken. Zo wordt er met het 

Saxion stadsLAB een studie– en/of afstudeeropdracht geschreven voor Saxion 

Hogeschool Deventer.

Katja Buijs
Een gedreven ondergrond  adviseur met  

oog voor de gehele leefomgeving.

Roel Sillevis Smitt
Een ambitieuze Omgevingswetjurist. 

Natasha Hoang
Een verandermanager die het net 

even anders ziet.

Joost Veenstra
Een innovatieve bestuurskundige met 

een frisse blik.

Team PUG bestaat uit young professionals die vanuit verschillende specialisme aan 

de slag gaan met het gedachtegoed van de Omgevingswet. 

PROJECT UNDERGO 

LESSONS LEARNED WERVINGSFASE

Na gunning van het UP is PUG maart 

2018 begonnen met de wervingsfase. 

In deze fase heeft PUG met geïnteres-

seerde partijen oriëntatiegesprekken 

gevoerd en een brainstormsessie ge-

organiseerd om PUG’s visie te toetsen, 

bekendheid te creëren en partijen voor 

samenwerking te benaderen. 

Hieruit is gebleken dat men enthousiast 

is over de visie, ambitie en aanpak  

van PUG. The biggest lesson learned  

is dat er een sterke behoefte is om  

samen nú al aan de slag te gaan met  

de nieuwe manier van organiseren en  

(samen)werken in het kader van de  

OW. Bij voorkeur aan de hand van  

concrete opgaven en doelen.

GO & LEARN CYCLUS

Om de kansen die de OW biedt te kunnen benutten is een nieuwe manier van 

kennisontwikkeling- en doorwerking nodig. Niet exclusief vanuit de theorie of 

de praktijk, maar via een combinatie van beiden. De Go and Learn Cyclus (G&L 

cyclus) maakt dit mogelijk. De G&L cyclus is gestoeld op de beleidscyclus van 

de OW. Hierin komen de basisprincipes van de OW terug: cyclisch en integraal 

werken. Tijdens de cyclus ben je bezig met het (verder) ontwikkelen, toepassen, 

toetsen, delen, evalueren en verbeteren van kennis en werkprocessen. De cyclus 

is doorlopend en, afhankelijk van de behoefte, kan er op elke schakel ingestapt 

worden. Door double loop learning (leren van de cyclus van het leren) wordt de 

cyclus tijdens het doorlopen verder ontwikkeld.

PUG past de G&L cyclus in alle fases van 

het project toe. Tijdens het project wordt 

kennis, input en ideeën opgehaald, (ver-

der) ontwikkeld, toegepast en getoetst, 

en als lessons learned intern en extern 

via netwerken en media gedeeld. Hierbij 

staat ervarend leren en met een frisse 

blik beleven centraal!
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 VERTREKPUNT STARTFASE!

Als vertrekpunt van de startfase heeft PUG samen met de gemeente Zwolle een 

verkennende sessie georganiseerd waarbij de provincie Overijssel, WDO Delta en 

Vitens waren uitgenodigd (zie foto). Tijdens deze sessie is de samenwerking tussen 

deze partijen verkent met als doel om aan de slag te gaan met een gezamenlijke 

maatschappelijke opgave in de leefomgeving Zwolle. Aan het eind van de sessie 

hebben alle partijen aangegeven samen hiermee verder te willen gaan!

De volgende stap is om samen met deze partijen een concrete opgave te bepalen 

en de samenwerking verder vorm te geven in de startfase. 

GEDACHTEGOED OMGEVINGSWET (OW) EN ZWOLLE

Voor de huidige ontwikkelingen en opgaven is meer ruimte voor innovatie  en 

maatwerk van essentieel belang. Integraler en gebiedsgerichter werken met 

meer mogelijkheden tot samenwerking vormen het gedachtegoed, de OW zelf  

is slechts het middel.

De gemeente Zwolle werkt al langer vanuit dit gedachtegoed. Om hier invulling 

aan te geven zijn de Visie op de Ondergrond en het Gebiedsbeheerplan opgesteld.  

Met de komst van de OW is er ruimte voor een verdiepings- en ver bredingsslag. 

Hiermee wil de gemeente Zwolle zo snel mogelijk aan de slag!


